
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. 

Poz. 475 

RO ZPORZĄDZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 marca 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur  
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 184, 1618 i 1634) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej 

delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Dz. U. poz. 887) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) prowadzenie postępowań w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;”, 

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) przekazywanie informacji o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia, o której mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej „ustawą”, wraz 

z uzasadnieniem;”, 

c) w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu: 

„9) przedstawianie sądowi istotnego dla sprawy poglądu w sprawach dotyczących ochrony konkurencji 

i konsumentów na podstawie art. 31d ustawy; 

10) występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów na podsta-

wie art. 49a ustawy.”; 

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Postępowania antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję prowadzi delegatura 

właściwa miejscowo ze względu na siedziby przedsiębiorców będących stronami tych postępowań, z wyłączeniem 

postępowań w sprawach praktyk, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy, które prowadzi delegatura właściwa 

miejscowo ze względu na siedzibę przedsiębiorcy będącego organizatorem przetargu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.”; 

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: 

„§ 4a. 1. Postępowania w sprawie o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone prowadzi delegatura właś- 

ciwa miejscowo ze względu na siedzibę przedsiębiorcy naruszającego zakaz, o którym mowa w art. 23a ustawy, 

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Jeżeli postanowienia, o których mowa w art. 23a ustawy, są stosowane we wzorcach umów zawieranych 

z konsumentami na całym lub znacznej części rynku krajowego, właściwy w tych sprawach jest Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Centrala w Warszawie. 

3. Jeżeli w sprawach o uznanie postanowień wzorca za niedozwolone powstaną wątpliwości co do właściwości 

miejscowej delegatury, delegaturę właściwą wskazuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.”; 
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4) w § 5: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów prowadzi delegatura 

właściwa miejscowo ze względu na siedzibę przedsiębiorcy stosującego praktykę naruszającą zbiorowe interesy 

konsumentów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Jeżeli w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów powstaną wątpliwości co do 

właściwości miejscowej delegatury, delegaturę właściwą wskazuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów.”; 

5) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 

„§ 6a. Delegatura może występować na podstawie art. 49a ustawy w sprawach z zakresu ochrony konkurencji 

i konsumentów do przedsiębiorców mających siedziby poza obszarem właściwości miejscowej tej delegatury, jeżeli 

cel lub charakter tych spraw tego wymaga.”. 

§ 2. Do postępowań antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wszczętych i niezakończonych przed 

dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2016 r. 

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło 

 




